§ §�إت�ب��اع الحذر ال�شديد في تناول الأدوي ��ة بما في ذلك
م�ستح�ضرات الطب البديل (المك ّمالت) نظر ًا الحتمالية
�أن ت�ؤدي هذه الم�ستح�ضرات �إلى التهاب الكبد الذي من
�ش�أنه �أن يزيد من الأ��ض��رار �إل��ى درج��ة الت�سبب بوفاة
المري�ض ال �سمح اهلل.

الفشل الكبدي

ما هي طرق الوقاية من الف�شل الكبدي؟
§
§
§
§
§

§�أخذ لقاحات الكبد الوبائي (�أ) و (ب).
§االلتزام بالحمية الغذائية ال�صحية.
§االمتناع عن �شرب الكحول.
§عدم م�شاركة �أدوات الحالقة ال�شخ�صية �أو الإبر مع �أي
�شخ�ص �آخر.
§تج ّنب �إقامة عالقات جن�سية غير �شرعية.
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ما هو الف�شل الكبدي؟
يحدث الف�شل الكبدي حين يتعر�ض الكبد لمراحل مت�أخرة
من التلف ،وبالتالي يحدث هبوط في وظيفة الكبد مما
يجعل الف�شل الكبدي خطر ًا على الحياة.

ما هي م�سبباته؟
�إن من �أهم م�سببات الكبد ما يلي:
§ §التهاب الكبد الوبائي الفيرو�سي (ب) و (جـ).
§ §�شرب الكحوليات.
§ §تل ّيف الكبد.
§ §مر�ض ويل�سون.
§ §ان�سداد القنوات ال�صفراوية.

ما هي �أعرا�ضه؟
§
§
§
§
§
§
§
§

§الغثيان.
§فقدان ال�شهية.
§اليرقان.
§�سهولة النزف.
§اال�ست�سقاء (تجمع ال�سوائل في البطن).
§ا�ضطرابات النوم.
§الغيبوبة الدماغية الكبدية.
§انت�شار الحكة في �أنحاء الج�سم.

ما هو العالج؟
يعتمد ع�لاج الف�شل الكبدي على العامل الم�سبب للف�شل
الكبدي وما هي مرحلة تطوره ،وتتمثل �أه��داف العالج في
�إزالة م�سببات المر�ض في الكبد وكذلك منع الم�ضاعفات.
من الأمثلة المهمة على �إزالة م�سببات المر�ض الإقالع عن
�شرب الكحول ،وتناول الأدوي��ة الم�ضادة لفيرو�سات الكبد
وعالج تثبيط الجهاز المناعي.

بع�ض الن�صائح لمر�ضى الف�شل الكبدي:

في المراحل النهائية من الف�شل الكبدي يكون
العالج الوحيد هو عملية زرع الكبد

في المراحل المتقدمة من المر�ض هنالك �أهمية كبرى
للنظام الغذائي حيث يجب على مر�ضى الف�شل الكبدي:
§ §التقليل من تناول البروتين ،لأن الكثير منه قد ي�سبب
غيبوبة الكبد.
§ §�أن تكون كميات ال�صوديوم (ملح الطعام) قليلة كجزء
من معالجة احتبا�س ال�سوائل.

